
Diretoria de Ensino-Região de Araraquara 
Comunicado 
Dispõe sobre Convocação dos docentes classificados nos Processos de 
Credenciamento do Programa Ensino Integral/ PEI – atuação 2022 e divulgação 
de vagas. 
O Dirigente Regional de Ensino de Araraquara, fundamentado nos dispositivos 
legais, convoca para sessão de alocação das vagas, disponíveis nas Escolas 
jurisdicionadas a esta Diretoria de Ensino, os candidatos classificados nos 
Processos de Credenciamento do Programa Ensino Integral-PEI- atuação 2022, 
conforme segue: 
1º: Candidatos classificados, conforme publicação no Diário Oficial de 23-11- 
2021 e no Site da Diretoria de Ensino (Classificação Final); 
2º: Candidatos classificados, conforme publicação no Diário Oficial de 22-01- 
2022 e no Site da Diretoria de Ensino (Classificação Final – Credenciamento 
Emergencial). 
3º: Candidatos classificados, conforme publicação no Diário Oficial de 10-03- 
2022 e no Site da Diretoria de Ensino (Classificação Final – 2º Credenciamento 
Emergencial). 
4º: Candidatos classificados, conforme publicação no Diário Oficial de 19-05-
2022 e no Site da Diretoria de Ensino (Classificação Final – 3º Credenciamento 
Emergencial). 
5º: Candidatos classificados, conforme publicação no Diário Oficial de 25-08-
2022 e no Site da Diretoria de Ensino (Classificação Final – 4º Credenciamento 
Emergencial). 
SESSÃO DE ALOCAÇÃO/ATRIBUIÇÃO 
A sessão de alocação realizar-se-á de forma presencial: 
Local: Diretoria de Ensino de Araraquara – Rua Gonçalves Dias, 291, Centro, 
Araraquara - SP 
Data: 07-10-2022 – sexta-feira 
Horário da sessão de alocação: 09 horas 
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS 
Na sessão de alocação-presencial, o candidato deverá apresentar os seguintes 
documentos: 
1- Documentos pessoais (RG ou CNH); 
2-Documentos comprobatórios da habilitação para o exercício da função docente 
no Ensino Fundamental-Anos Finais e Ensino Médio; ou seja, comprovação para 
atuar como docente especialista em componente(s) da Matriz Curricular; 
3 -Comprovante de matrícula atualizado, se aluno, que contenha discriminados 
o semestre em curso e o total de semestres do curso e, também, apresentar o 
Histórico Escolar; 
4- Os Candidatos inscritos no Banco de Talentos deverão trazer os documentos 
que comprovem as informações autodeclaradas no ato de inscrição; 
5 - Declaração de próprio punho de não ter sofrido penalidade, por qualquer tipo 
de ilícito, nos últimos 5(cinco) anos. 
Os candidatos serão atendidos, na seguinte ordem: 
Faixa II (Candidatos da Diretoria de Araraquara): 
Candidatos titulares de cargo (cat. A) da Diretoria de Araraquara 
Candidatos ocupante de função-atividade (cat. F) da Diretoria de Araraquara 
Faixa III (Candidatos de outras Diretorias de Ensino): 
Candidatos titulares de cargo (cat. A) 
Candidatos ocupantes de função-atividade (cat. F) de outras Diretorias de 
Ensino 



Faixa II - (Da Diretoria de Araraquara) 
Candidatos Contratados (Cat. O) – da Diretoria de Araraquara 
Faixa III – (De outras Diretorias de Ensino): 
Candidatos contratados (Cat. O) – de outras Diretorias de Ensino. 
Orientações Gerais aos Candidatos para a Sessão de Alocação: 
O candidato deverá apresentar os documentos comprobatórios supracitados; 
Haverá consulta, na sessão de alocação, dos dados funcionais do candidato 
referentes aos requisitos para o desempenho da função; 
Após a sessão de alocação, o candidato deverá apresentar também ao Diretor 
de Escola, para conferência e confirmação da alocação, os documentos 
pessoais e comprobatórios da(s) habilitação(ões) requerida(s) e dos requisitos 
para a função; 
Não serão alocados, nessa sessão, candidatos que já estejam atuando em 
escolas PEI ou tenham atuado pelo Credenciamento para 2022, observados o 
disposto o Artigo 11, em especial o seu §3º, do Decreto nº 66.799/2022. 
Não serão alocados, nessa sessão, candidatos cessados do Programa Ensino 
Integral por terem sido mal avaliados em 2021. 
Não serão alocados, nessa sessão, os candidatos à contratação. 
Candidatos que comparecerem na sessão de alocação após seu início e não se 
apresentarem, em conformidade à respectiva classificação, deverão aguardar o 
término da sessão para participar caso haja vagas remanescentes. 
Vaga disponibilizada para sessão de alocação: 
EE José Inocêncio da Costa - Matão 
- 1 vaga de Língua Portuguesa – (EF - 1º turno) 
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